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Picătura de înţelepciune
Înţelepciunea dintr-un verset!
Gânduri pentru toată săptamâna
(inspirate din Isaia 41: 10)
Luni: Nu te teme,
Marți: Eu sunt cu tine,
Miercuri: nu te uita cu îngrijorare,

“Pe când toate popoarele umblă fiecare în numele

dumnezeului său, noi vom umbla în Numele
Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna şi în veci
de veci!”
- Mica 4:5

Domnul să te binecuvânteze !
Sporea Maria – 1 februarie
Cîrpean Maria – 4 februarie
Popovici Mărioara – 4 februarie
Rusmir Dorina – 5 februarie
Raduţ Elisabeta – 6 februarie
Albu Maria – 8 februarie
Nistoran Ramona Mihaela – 8 februarie
Albu Nicoleta – 10 februarie
Marişescu Dorina – 14 februarie
Boboescu Ilie – 20 februarie
Velcean Ion – 20 februarie
Chilnicean Elisabeta – 22 februarie
Cocîrlă Magdalena – 24 februarie
Iancu Maria Daniela – 25 februarie
Albu George – 28 februarie
Popescu Cornelia – 29 februarie
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Credință și viziune

“Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău
şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.Voi face din tine un neam mare şi te voi
binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare.Voi binecuvânta
pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate
familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.” - Genesa 12: 1-3

Joi: Eu sunt Dumnezeul tău,

Sâmbătă: Eu îți vin în ajutor,
Duminica: Eu te sprijin cu dreapta Mea
biruitoare.

VERSETUL LUNII
FEBRUARIE 2016
„Şi credinţa este o încredere neclintită în
lucrurile nădăjduite, o puternică încredinţare
despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin
aceasta, cei din vechime au căpătat o bună
mărturie”
ANUNŢURI Evrei 11:1-2
- Începând cu luna ianuarie 2015 s-a început o
campanie puternică de promovare a bisericii noastre și
a viziunii sale prin intermediul platformei de
socializare Facebook. Periodic peste 3300 de prieteni
ai paginii primesc un mesaj din partea bisericii. Dacă
sunteți dintre cei care primiți mesaje de la noi vă
rugăm să distribuiți mai departe.

Ascultați Radio 9 FM pe 106,6 MHz sau
pe website-ul bisericii noastre

Tehnoredactare:
Valentin David
Contact:
Telefon: 004-0255-542214
E-mail: maranata_mn@yahoo.com
Urmariţi serviciile bisericii pe internet LIVE la
adresa:
www.maranata1.ro
sau pe adresa de Facebook a bisericii noastre

- Pe website-ul bisericii noastre există posibilitatea
susţinerii proiectului educaţional-evanghelistic de
construire a unei şcoli creştine prin donaţii în sumă
fixă de 10 euro folosind plata cu cardul.
- Începând cu luna iunie 2013 și până în prezent, prin
intermediul bisericii noastre se derulează un proiect cu
caracter social, intitulat Ana & Ana. Proiectul are în
vedere ajutorarea familiilor de fraţi şi surori
pensionari, cu venituri mici.
-În data de 10 aprilie 2016 în biserica noastră va avea
loc un botez nou-testamentar.

Biserica Creştină Baptistă Nr.1 “Maranata”
325500 Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 25, Caraş Severin

Vineri: Eu te întăresc,

pastor Nelu Popescu

Credința biblică este instrumentul de cercetare și cunoaștere în
domeniul religios. Ea acoperă atât prezentul cât și viitorul. Credința
transcende realitățile de aici și acum și ne poate ajuta să „vedem” realitățile
viitoare.
Viziunea, pe de altă parte, este un mod specific de a vedea și
concepe lucrurile.
Asocierea credinței biblice cu viziunea este absolut necesară în
viața oricărui credincios și, cu atât mai mult, în viața oricărui lider creștin.
Credința ne ajută să „vedem” lucrurile care nu se văd, iar viziunea trebuie
să aibă în ea dinamismul credinței pentru a putea fi realizată.
Oamenii așa ziși practici nu pun prea mare preț nici pe credință și
nici pe viziune; unii chiar le disprețuiesc. Se spune despre cineva, marcat
de stilul său de viață foarte practic, că și-a scris propriul epitaf: „Aici
odihnește unul al cărui suflet a fost înflăcărat uneori de mari dorinte; unul
căruia cortina infinitului i-a fost deschisă uneori, doar puțin, dar care nu a
avut curajul să facă nimic cu aceasta”. Oamenii credincioși și cu viziune,
din toate generațiile și din toate timpurile, au făcut lucrurile să se întample,
în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Putem lua exemplu de la oamenii
cu o credință vizionară ai Vechiului Testament: Avraam, Moise, Iosif și
toți profeții. Credința și viziunea aduc în viața celor credincioși o doză de
neliniște, de aceea cei mai mulți nu au curajul să împărtășească și să dea
curs la ceea ce Dumnezeu le pune pe inimă. Trebuie însă să știm că, deși
Cel care ne-a chemat este nevăzut, destinația înspre care ne duce nu este
descrisă în detalii, cei care ne hotărâm să-L urmăm vom avea parte de
însoțirea și călăuzirea Lui permanentă prin Duhul Sfânt.
(continuare pe pagina următoare)

MEDITAŢIE

PAGINA ACADEMIEI ÎNGERAȘILOR
Despre Mulțumire

(urmare pagina anterioară)

Credința și viziunea pot avea capcanele lor. Ca în orice domeniu există și aici
falsuri: credință falsă și viziune falsă. Trebuie să fim cu mare băgare de seamă întrucât
acestea sunt fundamentale în cadrul chemării divine și determinante prin consecințele lor.
Dumnezeu este sursă doar pentru viziunile care sunt un rezultat al chemării la pocaință și
slujire, doar al acelor viziuni care sunt impulsionate de credința în El.
Viziunea creștină este inspirată direct sau indirect de chemarea lui Dumnezeu și
adună în ea pătrunderea credinței, adică înțelegerea lucrurilor în esența lor și anticiparea
credinței, adică acel ceva care ne trece dincolo de prezent spre o posibilitate în viitor.
Cineva spunea: „Viziunea și realitatea, cuvântul și împlinirea, prezentul și viitorul, starea
de fapt și posibilitatea, neliniștea și actiunea, mania cu privire la ceea ce este greșit și
dorința pentru ceea ce este mai bine - oricare ar fi perechile contrastante, credința
vizionară va arunca un pod peste prăpastie”. Credinciosul vizionar vede realitatea
vremii în care trăiește și se întreabă mai întâi de ce. Dar și dacă înțelege și dacă nu
înțelege de ce, prin credință el se întreabă de ce nu altfel gândindu-se la realitatea viitoare
diferită și posibilă, conformă cu voia și planul lui Dumnezeu.
Viziunea creștină este total diferită de ambițiile omenești de a atinge excelența,
de dorința de a exploata deplin potentialul uman, de spiritul de competiție, de dorința de
faimă sau putere, lucruri care îi caracterizează pe oamenii hotărâți să încalce orice limite
în drumul arogant al împlinirii de sine.
Cum este credința pe care susținem că o avem?
- doar în ceea ce privește viața și lucrurile de aici și acum, așa cum sunt, sau este o
încredere neclintită în lucrurile nădăjduite după voia lui Dumnezeu, o puternică
încredințare despre lucrurile care nu se văd încă, dar pe care Dumnezeu vrea să le facă,
asteptând ca noi sa I le cerem și să ieșim din zona noastră de confort pentru împlinirea
lor?
- încorsetată și mulțumită de binecuvântările pe care le avem deja, sau tânjim după ceva
mai mult, mai bine, mai profund, toate acestea determinate de o viață mai aproape de
Dumnezeu, într-o nouă etapă de sfințire prin Duhul Sfânt și prin Cuvântul Scripturii?


Despre credincioșii vizionari ai Vechiului Testament ni se spune: „În credință au
murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite; ci doar le-au văzut și leau urat de bine de deperte...”(Evrei 11:13). Să avem curajul să ne gândim cum ar
putea fi lucrurile altfel și să-I cerem lui Dumnezeu să le schimbe, punându-ne
mai apoi la dispoziția Lui.

prof. Limba Franceză Carmen Șulți

Mulțumirea, ca invocare a prezenței Lui Dumnezeu în viața noastră, adună în ea mai
multe nuanțe: laudă, glorificare, recunoștință și respect!
La Liceul Teologic Baptist, profesori și elevi stăruim în mulțumire în fiecare
dimineață, dar un timp minunat de mulțumire, adusă Stăpânului universului, este pus deoparte ,
an de an, în octombrie ; de aceea octombrie, cel care pentru lumea seculară , s-a impus
ca ”Oktoberfest”, la Liceul Teologic Baptist din Reșița, s-a impus ca un octombrie al
mulțumirii! Pentru octombrie 2015 mulțumirea s-a condensat în mod elocvent prin motto-ul
ales pentru săptămâna mulțumirii , motto regăsit în prima parte a versetului din 2 Corinteni
2:14 – ”Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu , care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruință în
Cristos ”.
Și cum mulțumirea se poate exprima în diverse maniere, noi am ales ca posibilă
variantă de expresie a mulțumirii noastre, poemul.
Cu inimile, pline de mulțumire, elevi și profesori, inspirați de Duhul Sfânt
au nuanțat în chip minunat gândurile lor mulțumitoare, aduse lui Dumnezeu pentru tot ce ne-a
dat El , cu mână largă și pentru tot ce a însemnat prezența Sa în școala noastră!
Redăm mai jos varianta în limba română a două poeme scrise în limba franceză despre
mulțumire:
MULȚUMIRE
O ploaie de binecuvântări cade peste pământ
Şi peste noi, în fiecare zi!
Ce mare binecuvântare toată frumuseţea lumii...
Această extraordinară binecuvântare, o regăsim,
Fiecare dintre noi,
În bucuria de a privi,
În bucuria de a admira,
În bucuria de a contempla,
În bucuria de a simţi.
Cu toate aceste binecuvântări ne copleşeşte,
Zi de zi, Dumnezeu!
Şi tot El în octombrie pictează pentru noi
În oranj şi în maro,
În ruginiu şi galben,
Dealurile, munţii şi câmpiile!
Doamne, ce splendoare ne înconjoară,
Ce bucurie ne invadează când le privim,
Când le admirăm şi când le contemplăm!
Pentru această teribilă minune a frumuseţii din culori,
Să-I mulţumim doar Creatorului!
(Carmen Şulţi)

MULȚUMIRE
O zi de toamnă... Ploaie,
Mai peste tot doar melancolie...
Dar când Dumnezeu binecuvântează pământul
Şi ne trimite soare,
Bucuria vieţii îmbrăţişează iar natura...
Atunci, în sate şi în oraşe,
Peste munţi şi peste dealuri,
Spectacolul culorilor ne îmbie la privit!
Frunzele înveşmântate când în oranj, când în
maro,
Precum şi via, ce parcă
Murmură o rugăciune,
Ne aduc aminte de binecuvântările lui
Dumnezeu...
Pentru dragostea Sa, ce necontenit ne uimeşte,
Nu putem decât să-I mulţumim!

(Cristina Neag)

